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1 ZUTPHEN EN WARNSVELD STERK EN SOCIAAL 

 

Dit is het verkiezingsprogramma van de PvdA Zutphen – Warnsveld. We hebben ambities. De PvdA 
staat in Zutphen en Warnsveld voor een sterke gemeente waarin het goed werken en wonen is. Voor 

een goed en divers onderwijsaanbod, met sportieve en culturele voorzieningen die voor iedereen 

toegankelijk zijn en een zorgaanbod dat ruimhartig voorziet in behoeften en recht doet aan de mensen 
die in de zorg werken. De gemeente houdt zich bezig met grote en met kleine zaken. Met de kwaliteit 

van de zorg en het groenonderhoud in wijken. Met werkgelegenheid en vanaf 2015 met jeugdzorg en 

dagbesteding. 

 
Het economisch tij zit de afgelopen jaren niet mee. Gelukkig zijn er nu prille signalen van herstel. Hoe 

deze signalen zich ontwikkelen blijft voorlopig ongewis. De werkgelegenheid zal in ieder geval niet 

met forse cijfers groeien. Het aantal mensen dat afhankelijk is van ons sociaal vangnet neemt daardoor 
in Zutphen en Warnsveld niet af, eerder het tegendeel. Daarom willen we in onze gemeente hard 

werken aan een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het 

belang van de bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen, een aantrekkelijke binnenstad, werk in de 
wijk (ZZP’ers) maar ook aan ideeën en maatregelen waardoor ondernemers bijvoorbeeld makkelijker 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aannemen of het voorkomen dat jongeren 

vroegtijdig, zonder diploma, de school verlaten. Daarom hebben we ambitieuze plannen: een Plan van 

de Arbeid voor stad en regio, een Plan tegen Armoede, een goede invulling van de nieuwe 
verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt ten aanzien van de zorg, een Plan voor de Woningmarkt 

met veel ruimte voor verschillende woonwensen en vormen. 

 
De PvdA staat voor een samenleving waarin het gemeenschappelijke telt, waarin sterke schouders 

zwaardere lasten tillen. Wij kiezen voor bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. 

Als sociaal-democraten weten wij dat niet alles dat van waarde in geld is uit te drukken. Daarom is de 

prijs van onze voorzieningen niet het enige criterium waarop we de koers van het gemeentelijk beleid 
willen bepalen. Wel verlangen we van de overheid dat deze sober en dienstbaar is. Verspilling van 

gemeenschapsgeld gaan wij zo veel mogelijk tegen, zodat er voldoende geld overblijft om onze sociale 

doelstellingen te realiseren. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de 
dagbesteding. Als PvdA kiezen wij voor kwaliteit van de zorg en goed werkgeverschap. Wij 

stimuleren de zorg voor elkaar. We garanderen goede voorzieningen, maar scheppen ook de 

voorwaarden en de ruimte voor mensen om voor elkaar te zorgen. Vervolgens verwachten we dat ook 
van hen die dat kunnen. 

 

Wij brengen de publieke sector bij de burger. Politiek bedrijven we vóór mensen, met mensen. We 

herstellen de zeggenschap van de burgers en politiek over de publieke sector. Van bestuurders 
verwachten we dat ze ruimte laten voor initiatieven van gebruikers en medewerkers, dat zij de afstand 

tussen instelling en gebruikers verkleinen. 
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2 WERKEN AAN WERK EN I NKOMEN 

We gaan werken aan werk. We willen Zutphen en Warnsveld aantrekkelijk houden als plek om te 
wonen en te werken. Bedrijvigheid in onze gemeente, vestigingsklimaat voor ondernemers, 

bereikbaarheid van bedrijventerrein zijn dan de zaken waar het om gaat. Maar er is meer. Zutphen is 

een aantrekkelijke stad voor winkelend publiek en toeristen uit onze omgeving. Ook op het gebied van 
duurzaamheid gebeurd er ontzettend veel. Investeren in samenwerking ook in onze regio zal 

vruchtbaar blijken als het gaat om het vergroten van een aantal arbeidsplaatsen. En dat is ook nodig. 

De werkloosheid in onze gemeente is hoog. Daarbij valt met name de langdurig werkloosheid op. 

Volgens de PvdA is werk een essentiële sleutel tot zelfvertrouwen, participatie en emancipatie van 
mensen. Natuurlijk zit het economisch tij niet mee, maar er liggen wel grote kansen die wij willen 

benutten. Wat gaan we doen?  

 

HET VESTIGINGSKLIMAAT EN DE BEREIKBAARHEID 
Nu al kunnen Zutphen en Warnsveld zich profileren met een goed vestigingsklimaat, uitstekende 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een in de afgelopen periode sterk verbeterde ontsluiting 
van de gemeente voor gemotoriseerd vervoer. Dat het wonen in onze gemeente aantrekkelijk is, wisten 

we al. Zutphen biedt een unieke combinatie van prettige wijken, een bosrijke omgeving, een 

aantrekkelijke binnenstad en goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en winkelen. We 

gaan daarom door met het toepassen van verbeteringen op al die fronten, zodat werkgevers de weg 
naar onze gemeente blijven vinden. De prachtige ontwikkelingen op de Mars laten zien dat dit werkt 

en mooie kansen schept voor de toekomst van onze gemeente, de wijk en haar inwoners. Een sterke 

focus op verduurzaming en een actieve, faciliterende rol van de locale overheid hoort daarbij. 
 

STADSPROMOTIE 
Stadspromotie staat de laatste jaren volop in de aandacht, nu steden elkaar onderling steeds meer 

beconcurreren om bedrijven, congressen en toeristen aan te trekken. Door te investeren in effectieve 
stadspromotie kan het beeld dat ondernemers en ook (potentiële) toeristen van Zutphen en Warnsveld 

hebben sterk worden beïnvloed. De PvdA wil daarom dat de gemeente een structureel en helder 

stadspromotiebeleid voert. In dit kader is het ook binnenhalen en houden van (grote) evenementen is 
een belangrijk speerpunt voor de PvdA. Zutphen is de goede weg ingeslagen met de 

binnenstadsmanager en het actief ondersteunen van de Olympische ringen. We ontberen helaas nog 

een slogan. Promotie van Zutphen willen we ook richten op de Achterhoek en Duitsland. Een goede en 
toegankelijke VVV functie is onontbeerlijk. Internet is voor veel mensen de belangrijkste 

informatiebron. De PvdA wil daarom dat er beter gekeken wordt naar de mogelijkheden die dit biedt 

en wil dat de gemeente samenwerking aangaat met voorlopers op dit gebied. In ieder geval wordt de 

site van de gemeente ook aangepast op toeristen. De presentatie van de stad aan bedrijven dient in elke 
fase, van informatieverschaffing tot ontvangst op locatie, excellent te zijn.  

 

DE BINNENSTAD  
Zutphen is een aantrekkelijke stad voor het winkelend publiek uit omliggende dorpen zoals Eefde, 

Almen, Lochem, Barchem, Gorssel, Ruurlo. Brummen, Voorst en ver daarbuiten. Het diverse 

winkelaanbod, de markten, de mooie kleinschalige detailhandel in het centrum en de grootschalige 
detailhandel op het industrieterrein, zoals Eijerkamp vullen elkaar erg goed aan. Introductie van gratis 

Wifi, glasvezelkabel en “Het nieuwe Winkelen”, met behulp van een speciaal daartoe ontwikkelde app 

biedt verdere mogelijkheden. Ontwikkeling van de Overwelving en Basseroord kunnen ondernemend 

Zutphen een nieuwe impuls bieden en daarom zullen we daar werk van blijven maken zodra er 
ondernemers zijn die daarin willen investeren. De Nieuwstad verdient een aanpak zoals de 

Spittaalstraat en de Laarstraat die hebben gehad. De opknapbeurt van deze straten heeft deze straten 

weer op de Zutphense kaart gezet, net als de, op initiatief van de PvdA, realisatie van de maandelijkse 
koopzondagen, ruime openingstijden voor de detailhandel en de uitbreiding van het aantal 

evenementen.  
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De PvdA vindt de verbeterde samenwerking tussen de ondernemers van groot belang. Echter dit is 

tegelijkertijd en in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. De lokale 
overheid helpt ondernemen mogelijk te maken. Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening 

en het snel kunnen leggen van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, door het 

aanstellen van een bedrijven-contactfunctionaris heeft in de laatste jaren veel vruchten afgeworpen. 
Dankzij de reclamebelasting zijn middelen beschikbaar waarmee ondernemers de binnenstad 

aantrekkelijker kunnen maken voor winkelend publiek. Dit is ook goed voor het vestigingsklimaat 

voor nieuwe ondernemers. De opbrengst van de heffing komt bovenop het geld dat door de gemeente 

beschikbaar wordt gesteld voor economische ontwikkeling.  
 

Het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid heeft de hoogste prioriteit. Actieve acquisitie is gewenst, 

waarbij we denken o.a aan de volgende sectoren: (preventieve) zorg, geestelijke gezondheidszorg, 
ambachten, industrie, toerisme en duurzaamheid. Ook het Centrum voor Jong Ondernemerschap en 

andere netwerkorganisaties zoals de Olympische Ringen en het Innovatiegilde spelen hierbij een 

cruciale rol. In het aanjagen van de werkgelegenheid biedt het nationaal energieakkoord én het 
investeringsprogramma van de Provincie Gelderland direct grote kansen. Beide maken per direct geld 

beschikbaar voor het versneld energiezuinig maken van bestaande sociale woningbouw.  

 

LEEGSTAND OP DE POLITIEKE AGENDA 
Tegelijkertijd zien ook wij de leegstand in de aanloopstraten, de wijken en op de bedrijventerreinen. 

Ook staan er beeldbepalende panden leeg. Dit is niet goed en het aanpakken daarvan vergt het 

verkennen van nieuwe mogelijkheden en goed overleg. Door veranderend koopgedrag van 
consumenten zullen veel winkels waarschijnlijk niet overleven. Winkels moeten in het centrum 

geconcentreerd worden. De gemeente helpt eigenaren van panden in de aanloopstraten door het 

verlenen van een flexibele bestemming op hun panden. We kunnen op sommige plekken de met 

leegstand gepaarde verloedering aanpakken door bijvoorbeeld jongeren van de modeacademie en 
(amateur) kunstenaars expositieruimte te bieden, of een poging doen om leegstaande ruimte tijdelijk 

verhuurd te krijgen aan bijvoorbeeld mensen die een woning zoeken.  

 
De mede op initiatief van de PvdA aangetrokken binnenstadsmanager is ondertussen samen met de 

Stichting Binnenstadmanagement ook bezig met het formuleren van nieuwe ideeën op dit terrein. 

Leegstand moet op de politieke agenda. Nu gebeurt dat te gefragmenteerd. Dan weer praten we over 
bijvoorbeeld het leeg komen van het pand van Delta, dan over de etalages in de binnenstad en een keer 

daarna over de wijze waarop de provincie omgaat met het toegestane aantal woningen in onze 

gemeente en hoe we die ruimte moeten verdelen. Een heldere probleemanalyse, het formuleren van 

ambities en een langetermijnvisie op leegstand zijn nodig.  
 

MEEDENKEN MET DE ONDERNEMER 

We willen blijven meedenken met ondernemers die vaak veel en mooie ideeën hebben. Deze dialoog 
heeft op initiatief van de PvdA bijvoorbeeld geleidt tot aanpassing van de aanbestedigingscriteria die 

de gemeente hanteert wanneer zij werk aanbesteed. Lokale- en regionale ondernemers krijgen nu een 

eerlijkere kans om mee te doen. Opdrachten mogen niet meer op zo’n manier worden geclusterd dat 
MKB-ondernemers geen kans maken. De eisen die bij een aanbesteding aan een ondernemer worden 

gesteld moeten in verhouding staan tot de opdracht. Dit is een belangrijke aanpassing ten behoeve van 

lokale en regionale werkgelegenheid. Op dit punt blijven we waakzaam en zullen we met nieuwe 

initiatieven komen mocht dit nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een dynamisch 
digitaal loket voor MKB-ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Waar nodig en mogelijk 

versoepelen of schrappen we regels, en zorgen we voor korte doorlooptijden. De gemeente betaalt haar 

rekeningen op tijd. Verbeterende samenwerking tussen de gemeente en ondernemers moet ertoe leiden 
dat we binnen 4 jaar minimaal 20 plekken stijgen op de ranglijst voor ondernemersvriendelijke 

gemeenten van MKB Nederland.  
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BEDRIJVIGHEID IN DE WIJKEN 

Het op gang brengen en houden van economische bedrijvigheid in de wijken van onze gemeente is van 

groot belang. Dit levert niet alleen banen op, maar het is ook fijn te wonen in een wijk waar van alles 
gebeurt. Ruimte voor meer bedrijvigheid in onze wijken, bijvoorbeeld in de vorm van lunchrooms of 

het oprichten van andere bedrijven die ontmoeting stimuleren, ondersteunen wij van harte. Dit geldt 

ook voor het starten van bedrijven aan huis. De gemeente ondersteunt initiatieven die de 
beschikbaarheid van microkredieten vergroten. Het gaat er in de eerste plaats echter om om mensen 

bekender te maken met reeds bestaande mogelijkheden voor ondersteuning. Het digitaal loket voor 

MKB ondernemers kan hier een grote rol in spelen.  

  
EEN EIGEN ONDERWIJSBELEID MET EEN GOED VMBO 

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de 

gemeente zich verantwoordelijk voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de 
gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. 

Als blijkt dat de vaardigheden en kennis van kinderen in onze gemeente niet voldoende ontwikkeld 

zijn, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van eigen onderwijsnormen en ondersteunen we het 
onderwijs om daaraan te voldoen. Ontwikkelingen in Amsterdam hebben laten zien dat dit heel goed 

werkt. Prioriteit heeft het toekomstbestendig maken van kwalitatief goed en divers Voorbereidend 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) in onze gemeente. Een structurele relatie met de toekomstige 

werkgevers hoort daarbij. Denk aan het faciliteren van techniekdagen, ambachtsweken en een 
ondernemer voor de klas. 

 

PLAN VAN AANPAK TEGEN VROEGTIJDIG SCHOOL VERLATEN 
Er zijn nog steeds te veel kinderen die te vroeg hun school verlaten. Voor de meeste kinderen pakt dat 

niet goed uit. Ze zijn, zo blijkt uit onderzoek, kwetsbaarder dan anderen op de arbeidsmarkt. Jongeren 

zonder diploma verliezen sneller hun baan, hebben minder kans om door te groeien, werken vaker 
onder hun niveau en verdienen minder. Bovendien kunnen deze jongeren niet terugvallen op hun 

kwalificaties. Daarom wil de PvdA een permanent Plan van Aanpak gericht op het voorkomen en 

bestrijden van vroegtijdige schoolverlaters. Een combinatie van leren en werken, of aan de slag in een 

meester-gezel programma kan erg goed werken. Initiatieven daartoe moeten gestimuleerd en 
gefaciliteerd worden. We maken dit plan samen met alle betrokkenen.   

 

KANSEN SCHEPPEN IN DE STRIJD TEGEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT  
Betere bereikbaarheid van kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels in de omgeving, bijvoorbeeld in de 

Stedendriehoek en verder richting de Randstad, zal tot resultaat hebben dat hoger opgeleiden meer 

geschikte banen binnen een acceptabele reistijd kunnen vinden. Dat heeft o.a. het gevolg dat de 
huidige verdringing – hoger opgeleide mensen verdringen lager opgeleide mensen op de arbeidsmarkt 

– op de gemeentelijke arbeidsmarkt een halt kan worden toegeroepen. We investeren verder in het 

creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door jongeren en lager 
opgeleiden mee te laten profiteren van de kansen die de stad biedt. Eerdere initiatieven daartoe van de 

PvdA zijn reeds in werking gezet. We denken aan de introductie van de Startersbeurs en het verder 

aanpassen van het aanbesteding- en inkoopbeleid van de gemeente. Sinds kort moet de aannemende 

partij minimaal 5 procent van de aankoopsom gebruiken voor de inzet van langdurig werklozen, 
jongeren en /of arbeidsgehandicapten. Verdere verbetering zien we door het opnemen van 

voorwaarden in aanbesteding en inkoopbeleid die voorzien in het inrichten van leer-werkplaatsen. De 

gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door te zorgen voor voldoende stageplekken, 
werkervaringsplaatsen en arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen of mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente gaat alleen nog maar in zee met partners die bereid zijn om 

een fatsoenlijk loon en arbeidsvoorwaarden voor fatsoenlijk werk te bieden. Dat past bij goed 

werkgeverschap.   
 

GROTE INVESTERINGEN VOOR POSITIEF EFFECT OP WERK 
Grote investeringen gaan we aan op het moment dat deze een positief effect hebben op de 
werkgelegenheid. Wij zien grote kansen in het realiseren van een parkeergarage op de Mars, het 
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bouwen van een nieuw zwembad en het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. In 

ieder geval willen we heel snel met de woningbouwcorporaties aan de slag ten einde de woningen in 

de sociale sector energiezuinig(er) te maken. Hierdoor dalen de woonlasten voor huurders omdat hun 
energierekening naar beneden gaat, dragen we bij aan een beter milieu en komen er in korte tijd veel 

arbeidsplaatsen bij. Financiering is beschikbaar gesteld door het Kabinet en de Provincie Gelderland, 

dus laten we aan het werk gaan!  
 

PLAN VAN DE ARBEID VOOR STAD EN REGIO 
Tot slot willen we met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties, organisaties uit de semi-publieke sector, 
de vakbonden, het onderwijs en mensen zelf werken aan een Plan van de Arbeid voor onze stad en 

regio. Hierbij betrekken we uitdrukkelijk de creatieve sector en de partners van Zutphen toeristenstad. 

We willen dat het Plan in 2015 van start gaat. Het richt zich op behoud van werkgelegenheid, 

uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en het scheppen van echte duurzame kansen voor jongeren en ouderen. Door de 

recent ontstane samenwerking in de Stedendriehoek tussen werkgevers, werknemers, onderwijs en de 

lokale overheden ligt er voor dit Plan van de Arbeid al een basis voor verdere samenwerking. We 
streven naar een daling van de werkloosheid van onze beroepsbevolking van nu 12% naar 5% in 2018. 

   

PARTICIPATIEWET  
Een Plan van de Arbeid en het aanpassen van inkoopbeleid zijn van groot belang in het kader van de 

Participatiewet. De Participatiewet beoogt de bijstand, de Wajong en de Sociale Werkvoorziening 

samen te voegen tot één regeling onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA vindt het 

belangrijk om te komen tot één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, met als doel een einde 
te maken aan de ondoorzichtige regelgeving, onnodige drempels en belemmeringen en ingewikkelde 

werkwijzen van betrokken instanties. Voor de mensen die het betreft is het belangrijk dat gezien wordt 

dat ieder mens zijn eigen talent heeft en dat door de gemeente maximaal ingezet kan worden op 
ondersteuning van deze mensen, zonder daarin te worden belemmerd door diverse regelingen. 

  

ONDERSTEUNING VOOR WERKGEVERS 

Nu is het zo dat mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vaak met een 
bijstands- of Wajong-uitkering - ook wanneer zij graag via de reguliere arbeidsmarkt willen en kunnen 

werken - thuis zitten of werken in de sociale werkvoorziening. Dat moeten we stoppen. Werken is 

goed voor je zelfvertrouwen en door een eigen salaris te verdienen ben je minder afhankelijk. 
Tegelijkertijd is het op dit moment voor werkgevers, door de verschillende regelingen, onnodig 

ingewikkeld om mensen met een uitkering in dienst te nemen. Het brengt veel gedoe met zich mee, 

waar vaak maar weinig tijd voor is. Ook moeten werkgevers voor mensen met bijvoorbeeld een 
indicatie voor beschut werken vaak meer loon betalen dan zij voor hun werkgever kunnen verdienen. 

Dat is niet goed. Sociaal ondernemen vraagt een investering, bijvoorbeeld in begeleiding, die mogelijk 

onvoldoende rendeert. Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat werkgevers liever geen mensen aannemen die 

langere tijd hebben geleefd van een uitkering. Door werkgevers te ondersteunen door ontzorging, 
onnodige drempels in regelgeving weg te halen en met middelen bij te springen als dat nodig is, willen 

we meer ruimte scheppen ten behoeve van de mensen waar het om gaat. Hierbij mag geen verdringing 

optreden. Het gaat er uitdrukkelijk om dat er nieuwe banen worden gecreëerd.  
 

ONDERSTEUNING NAAR WERK 

Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid 

van mensen. De PvdA zet daarom in op actieve begeleiding door Het Plein bij het vinden van werk. In 
het gesprek hierover wordt ook de sociale omgeving van de uitkeringsgerechtigde actief betrokken. 

We kijken ook naar wat er nodig is om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld 

door (om)scholing, stage of het verrichten van onbetaalde arbeid. Wie een fatsoenlijk werkaanbod 
weigert of afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt 

wordt gekort op de uitkering. Het uitgangspunt voor mensen met een indicatie ‘sociale 

werkvoorziening’ is dat zij zoveel mogelijk aan het werk gaan in reguliere banen, natuurlijk met de 
nodige begeleiding en onder de juiste voorwaarden. Het kan in de ogen van de PvdA niet zo zijn dat 

deze mensen op de bank terecht komen, omdat zij bijvoorbeeld in een verkeerde situatie terecht zijn 
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gekomen. Voor wie niet kan werken in een reguliere omgeving blijven we beschut werk bieden binnen 

Delta.  

 
OP DE JUISTE MANIER OMGAAN MET BESCHIKBARE MIDDELEN 

De PvdA wil een einde aan het niet-gebruik van wel beschikbare reserves zoals die voor de bestrijding 

van onderwijsachterstanden en inburgering. Deze middelen zijn hard nodig om iedereen die wil en kan 
werken de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Van het beschikbare budget komt zoveel 

mogelijk ten goede aan de participatie van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Fraude 

bestrijden we hard. Medewerkers zijn actief zijn in de wijk en maken onderdeel uit van de sociale 

teams. Op die manier kunnen de medewerkers van Het Plein hun cliënten en hun omgeving beter leren 
kennen om uiteindelijk meer voor cliënten te kunnen betekenen. Dichtbij en samen werkt altijd beter.  

 

AANSPREKEN OP CAPACITEITEN EN KWALITEITEN EN DE PLICHT TOT 
TEGENPRESTATIE 
We moeten de kracht van mensen in een uitkeringssituatie niet onderschatten. Doen alsof deze mensen 

een probleem zijn alleen maar omdat zij problemen hebben, past niet in de samenleving die de PvdA 
voor ogen heeft. Daarin telt iedereen mee. En dus zullen wij ook deze mensen aanspreken op hun 

capaciteiten en kwaliteiten. Zo kunnen mensen er naartoe werken uiteindelijk met zelfvertrouwen het 

heft weer in eigen handen te nemen en op eigen benen te staan. Dit betekent ook dat wij van mensen 
die gebruik maken van de bijstand een (onbetaalde) tegenprestatie verlangen van maximaal twintig uur 

in de week. Hiervoor maken zij zelf of in samenwerking met een professional een plan.  

 

RECHT OP EEN FATSOENLIJK BESTAAN 
De PvdA is wars van armoede en uitsluiting. Helaas zien we echter wel een stijgende lijn in de 

aanvragen voor schuldhulpverlening, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de 

langdurigheidstoeslag. Anders dan in het verleden ontmoet de gemeente nu mensen uit alle lagen van 
de bevolking in moeilijke situaties en groeien er steeds meer kinderen op in armoede. Wij willen dat 

iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn 

leven te maken. Één ding staat voor de PvdA als een paal boven water: wie hulp nodig heeft, ontvangt 
die ook.  

 

MINIMABELEID, WEER VOORUIT KOMEN DOOR MAATWERK 

Het minimabeleid moet, meer dan tot nu toe het geval is, er op gericht zijn om ondersteuning te bieden 
zodat mensen in de toekomst weer zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Extra focus op het 

minimabeleid is daarvoor noodzakelijk, vooral bij de meest schrijnende situaties. Denk hierbij aan 

armoede onder kinderen, ouderen en zelfstandigen zonder personeel onder het minimuminkomen 
verdienen. Ook is er nu nog een wildgroei van mogelijkheden. Dit leidt er onder meer toe dat mensen 

die beter de weg weten meer aanspraak maken op voorzieningen dan mensen die diezelfde weg niet zo 

goed kennen. Slechts 63% van de mensen die recht hebben op één of meer van de specifieke 
minimaregelingen maakt gebruik van de mogelijkheden. Dat kan niet waar zijn en gaan we aanpakken, 

bijvoorbeeld door de gezinnen waarvan we weten dat zij het moeilijk hebben op te zoeken. Armoede is 

zichtbaar voor wie het wil zien. Door een actief signaleringsbeleid komen we het op het spoor. 

Daarnaast gaan we, als het aan de PvdA ligt, aan de slag met het zoveel mogelijk weghalen van 
schotten tussen verschillende potjes voor armoedebestrijding. Financiele of andere ondersteuning heeft 

tot doel om mensen er (weer) bovenop te helpen en zo moet beleid ook ingericht zijn. 

Armoedebestrijding vergt maatwerk.  
De PvdA blijft zich, tot slot, druk maken voor een goed werkend schulddienstverleningbeleid, 

inclusief de ontwikkeling van een goed werkend preventief- en signaleringsbeleid. Op initiatief van de 

PvdA heeft de gemeenteraad in de afgelopen periode besloten dat wachtlijsten bij 

schulddienstverlening niet meer mogen ontstaan.   
 

STRIJDPLAN TEGEN ARMOEDE 

Tot slot willen we een Strijdplan tegen Armoede. Dit plan wordt gemaakt met alle organisaties en 
instellingen die te maken hebben met armoede, vrijwilligers, kerkelijke instellingen, 
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sportverenigingen, het onderwijs, bedrijven, cultuurinstellingen, de woningbouwcorporaties, 

welzijnssector en natuurlijk de mensen zelf. Ook dit plan gaat in 2015 van start en volgt de weg die is 

ingeslagen met de oprichting van het Armoedepact. Dit Armoedepact is het tastbare resultaat van het 
armoededebat, waarbij geconcludeerd werd dat armoede een complex verschijnsel is dat te maken 

heeft met inkomen, werk, maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, wonen en leefbaarheid. 

Armoede is meer dan een tekort aan financiële middelen. Het betekent vooral sociale uitsluiting. Een 
succes van het Armoedepact is dat de diverse partners in het veld elkaar weten te vinden en knelpunten 

bespreekbaar maken. Intensivering is gewenst om armoede ook daadwerkelijk op te gaan lossen. 

Daarom stellen wij een Strijdplan voor.  

3 WERKEN AAN EEN ZORGZAME SAMENLEVING  

De gemeente krijgt steeds meer taken in het sociale domein. Dat is een kans om zorg en welzijn meer 

met elkaar te verbinden, maar ook om de relatie te leggen met jeugdbeleid, re-integratie, 
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Een probleem komt immers zelden alleen. Daarom is 

een integrale aanpak in het sociale domein voor onze inwoners en gezinnen met multi-problematiek 

van belang. Door dit goed te organiseren, de cliënt en de professional centraal te stellen en te 

investeren in verbinding en vertrouwen kunnen we gevoelens van onmacht en anonimiteit bij mensen, 
die afhankelijk zijn van het sociale vangnet, aanpakken. Eigen kracht en participatiesamenleving zijn 

begrippen waar wij ons niet automatisch bij thuis voelen. Deze ideeën gaan te veel uit van op zichzelf 

staande individuen en gaan voorbij aan emancipatie en solidariteit. De PvdA kiest voor het samen 
sterk zijn in de zorgzame samenleving.    

 

BETROKKENHEID KOESTEREN EN WAAR NODIG FACILITEREN 
De zorgzame samenleving is niet iets nieuws. In onze gemeente is de betrokkenheid tussen mensen in 

buurten en wijken groot. Dat uit zich in de talloze vrijwilligersactiviteiten. Het Dagelijks Bestaan 

werkt met jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten, met als doel hen weer op het juiste pad te 

brengen door hen vaardigheden en, belangrijker nog, zelfvertrouwen te geven. Zo zijn er meer dan 
honderd vrijwilligers actief in de Zuidwijken die eens in de zoveel tijd met elkaar de wijk in gaan om 

hun buurt schoon te maken. Een initiatief dat is overgenomen door inwoners van Leesten. We denken 

aan de mensen die actief zijn rondom het alfabetiseringsprogramma van de bibliotheek en zich dag in 
dag uit druk maken over de geletterdheid van anderen. Al deze mensen doen dat onbezoldigd en met 

liefde. Gewoon omdat ze geven om hun medemens en de ruimte om zich heen. Dit moeten we 

koesteren en waar nodig faciliteren. Bijvoorbeeld door huisvesting voor het Dagelijks Bestaan op de 

Mars mogelijk te maken, zoals dat is gebeurd op initiatief van de PvdA. Of door de vrijwilligers in de 
Zuidwijken, Leesten of Berkelpark te voorzien van prikstokken om het afval te verzamelen en het door 

hen verzamelde afval op te halen en af te voeren. Het is deze zorgzame samenleving die de basis 

vormt voor het klimaat van vertrouwen en samenwerken dat nodig is voor de inrichting van de zorg en 
welzijn in onze gemeente.   

 

ONDERSTEUNEN VAN MANTELZORGERS 
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 

betaald krijgen. De zorgzame samenleving is er dus al en verdient onze steun. Het gaat om mensen die 

voor elkaar zorgen, of voor iemand die dat zelf niet meer kan, fulltime of naast hun werk. Denk aan 

ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun 
ouders ondersteunen. Dat zijn mantelzorgers. En mantelzorgers hebben het zwaar. 46% van hen is 

overbelast en nog eens 44% van hen loop het risico op overbelasting. 

  
Mantelzorgers kunnen overbelast raken wanneer de zorg veel van hen vraagt. Waar nodig moeten zij 

ondersteund worden. Dat kan door mantelzorgers te helpen en af en toe zorgtaken van hen over te 

nemen zodat zij eens wat rust krijgen. Zorgtaken kunnen overgenomen worden door zo nodig 
professionals of vrijwilligers. Het gaat dan om enkele uren in de week of bijvoorbeeld een 

aaneengesloten periode ten behoeve van een vakantie. Dit heet respijtzorg. Aan het bestaan van 

respijtzorg moet meer bekendheid worden gegeven. Waar de veranderingen in de Algemene Wet 
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Bijzondere Ziektekosten ertoe leiden dat er geen indicatie voor respijtzorg meer aangevraagd kan 

worden, zal de gemeente een oplossing moeten bieden. Dit kan door bijvoorbeeld te gaan 

samenwerken met de organisatie MEE. MEE ondersteunt mantelzorgers met trainingen, 
vriendenkringen en maatjesprojecten en organiseert ook logeeropvang.   

 

Wij willen mantelzorgers voorrang bieden bij het toewijzen van woningen wanneer je als mantelzorger 
een woning wilt hebben in de buurt van degene die je verzorgt. Om intensieve mantelzorg mogelijk te 

maken zijn mantelzorgwoningen ontwikkeld. Deze bieden tijdelijke huisvesting voor de mantelzorger 

en de zorgbehoeftige. De PvdA wil dat dergelijke woningen snel na een aanvraag kunnen worden 

aangeboden. De gemeente moet een pilot opzetten om dit mogelijk te maken. 
 

En tot slot investeren we in goede dagopvang en in thuiszorg. Beide voorzieningen zijn mantelzorgers 

tot steun bij de zware taak die zij verrichten. Bij reïntegratieverplichting vanuit de bijstand wordt 
rekening gehouden met mantelzorgtaken. Reeds bestaand beleid dat ertoe dient om mantelzorgers te 

ontlasten en steun te bieden willen we voortzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

mantelzorgprogramma van welzijnsorganisatie Perspectief en de werkzaamheden van Alzheimer 
Nederland afdeling Zutphen, Lochem, Vorden en omstreken. We vragen extra aandacht voor 

ondersteuning van jonge mantelzorgers. Wij willen aan tafel met mantelzorgers om te zien of wij als 

gemeente nog meer voor hen kunnen betekenen.   

 
GOED WERKGEVERSCHAP   

In een betrokken en zorgzame samenleving tonen we ook goed werkgeverschap. Dat betekent dat de 

gemeente in de organisatie van zorg en welzijn ook denkt aan de werknemers in die zorg, door 
ondernemingen te stimuleren een goede werkgever te zijn. Het verleden heeft getoond dat 

aanbesteding in bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en verzorging niet goed voor de betrokken 

zorgverleners verloopt. Dat willen wij niet. Bij de eerstvolgende mogelijkheid zal de gemeente 

Zutphen de aanbesteding van huishoudelijke hulp moeten heroverwegen op criteria zoals goed 
werkgeverschap en de rechtspositie van zorgverleners en huishoudelijke hulpen. Gelukkig heeft dit 

Kabinet besloten dat in het geval van aanbesteding in de zorg, personeel altijd moet worden 

overgenomen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De zorgzame samenleving betekent voor de PvdA 
dat er vertrouwen bestaat tussen cliënt en zorgverlener en dat er oog is voor continuïteit. 

Marktwerking lijkt hiermee in tegenspraak. Mocht regelgeving ons er toch toe dwingen om 

commercieel aan te besteden dan willen wij dit via het zogenaamde bestuurlijke traject organiseren, in 
plaats van via de open markt. Een bestuurlijke aanbesteding kenmerkt zich door voortdurend overleg 

en maakt tussentijdse bijsturing mogelijk, waarbij de arbeidsrechtelijke positie van zorgverleners 

gewaarborgd wordt. Om professionals in de zorg zoveel mogelijk ruimte te geven om te kunnen doen 

wat zij moeten doen, willen wij investeren in vertrouwen door overdreven bureaucratie en 
verantwoording uit te bannen. Door te investeren in breed opgezette sociale teams in de wijken 

besparen we op dure overhead en gebouwen.      

 
Niet alles blijft hetzelfde. In verschillende gemeenten komen er zorgcoöperaties van de grond. 

Bewoners, bijvoorbeeld van een wijk, zijn lid van de coöperatie die werkt als een vereniging en 

hebben er dus ook volledige zeggenschap over. Via de coöperatie wordt dagbesteding georganiseerd, 
worden boodschapjes gedaan of klussen aan huis en als dit nodig is huishoudelijke hulp of verzorging 

ingekocht. In feite bemiddelt de coöperatie tussen de mensen die hulp of zorg nodig hebben en 

aanvullende diensten door vrijwilligers en zorgverleners. Wanneer er professionele ondersteuning 

nodig is, verloopt financiering met behulp van persoonsgebonden budgetten. Het mooiste aan een 
dergelijke coöperatie vinden wij dat het de relaties tussen mensen versterkt op buurt- en wijkniveau, 

dat de leden ook direct eigenaar zijn en zeggenschap hebben, dat de professionals niet langer de klos 

zijn in de race om de laagste kosten en zorg dichtbij en laagdrempelig georganiseerd wordt. Een 
dergelijke constructie vereist draagvlak bij bewoners en inzet van de gemeente, maar bovenal om 

bestuurlijke creativiteit.   

 

Het Platvorm Maatschappelijke Ondersteuning en andere cliëntenorganisaties worden door de 
gemeente uitdrukkelijk betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast 
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wordt er geïnvesteerd in een open dialoog met zorgaanbieders, zorgverzekeringen, huisartsen en 

betrokken vakbonden. Deze dialoog moet gericht zijn op samenwerking ten behoeve van het welzijn 

van onze inwoners en het terugbrengen van de menselijke maat in de hulp- en zorgverlening voor 
zorgvragers en hulp- en zorgverleners.    

 

OMBUDSMAN (M/V) EN RAAD VAN WIJZEN  
Het verleggen van aandacht van medicalisering van problemen naar meer oog voor preventie en 

participatie in een zorgzame samenleving, mag er niet toe leiden dat er geen aandacht meer bestaat 

voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van cliënten en hun rechtspositie. Dat is een valkuil die we 

moeten vermijden. Daarom pleit de PvdA voor een gemeentelijke ombudsman in combinatie met een 
meldpunt voor knelpunten en misstanden en een commissie van onafhankelijke experts die zich over 

de materie kunnen buigen en uitspraak kunnen doen.  

 
ZORG VOOR JEUGD 

De gemeente krijgt alle taken op het gebied van zorg voor jeugd, met uitzondering van een aantal 

strafrechtelijke onderdelen. Dat betekent dat we moeten gaan bouwen aan een huis voor de jeugd. In 
dit huis staan drie doelen centraal: 

- Kinderen krijgen de zorg die zij nodig hebben.  

- Ouders hebben de regie.  

- De professional krijgt de ruimte om te doen wat nodig is.  
 

Zo versterken we de zelfredzaamheid van gezinnen en stimuleren we de samenredzaamheid van de 

omgeving van het kind. Samen sterk in de zorgzame samenleving.  
 

DE FUNDERING VAN HET HUIS, AANDACHT VOOR HET GEWONE OPVOEDEN 

EN SOCIALE NETWERKEN 

De PvdA wil dat er in de zorg voor jeugd meer nadruk komt te liggen op positief beleid. Beleid waarin 
we meer de nadruk leggen op preventie en minder op repressie. Daarom kiest de PvdA voor het 

creëren van een klimaat waarin gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen 

van kinderen centraal komt te staan. Opvoeden doe je nooit alleen. Tantes, ooms, opa’s en oma’s, het 
kinderdagverblijf, het consultatiebureau, de school, de zwem- of voetbalclub, de huisarts, een vriend 

of vriendin met tips en trucs en het oudercafé waar je zo nu en dan langs gaat voor een kopje koffie, 

spelen daarbij een belangrijke rol. Dat is logisch, maar voor de gemeente tot nu toe geen terrein 
geweest waar zij zich over boog.  

 

Investeren in een opvoedvriendelijk klimaat betekent dat we goed op de hoogte moeten zijn van wat er 

allemaal in onze gemeente speelt. Gelukkig zijn de eerste stappen hiervoor in de afgelopen periode al 
gezet. Door onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheid, vrijetijdsbesteding, opvoeding en 

leefgewoonten van kinderen heeft de gemeente veel informatie verzameld en kan zij prioriteiten 

stellen. Kinderen en jongeren zijn het waard zijn om in te investeren. Dat heeft zich in de afgelopen 
periode, op initiatief van de PvdA, vertaald in extra geld voor speeltuinen in wijken, jongerenwerk en 

het behoud van het Onderwijs Zorg Centrum. Verder wil de PvdA de kindertelefoon behouden en een 

goede en aantrekkelijke website voor jeugd, waar jongeren zelf terecht kunnen met vragen of 
problemen. Ook voor de vragen en problemen van ouders zal er laagdrempelige informatievoorziening 

beschikbaar moeten zijn, in wijken en in digitale vorm.     

 

Naast deze direct investeringen kiest de PvdA voor het investeren in en ondersteunen van netwerken 
rondom opvoeding. Sociale netwerken kunnen een helpende hand kunnen bieden wanneer – of liefst 

nog voor - er problemen ontstaan. Immers, hoe groter de steun en de onderlinge betrokkenheid, hoe 

kleiner de kans op escalatie. Inzetten op de sociale netwerken rondom opvoeding, met een ander 
woord ‘de pedagogische civil society’, betekent inzetten op preventie van problemen, ruimte voor 

kinderen om kind te zijn en ruimte voor ouders om ouders te kunnen zijn. 

 

JEUGD EN HUN OUDERS BETREKKEN 
Een mooie tweede stap is het, op innovatieve wijzen via bijvoorbeeld sociale media, de digitale weg, 
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of het onderwijs betrekken van jeugd en hun ouders bij het ontwikkelen van beleid. Zo zorgen we 

ervoor dat er in de samenleving plaats blijft voor die dingen die belangrijk zijn voor jeugd en jongeren. 

Denk aan voldoende speel- en spelruimte of buurt- en jongerencentra. We geven een nieuwe impuls 
aan jongerenparticipatie, bijvoorbeeld door het initiëren van een jongerenplatform. Dat het in het 

verleden met de Jongerenraad niet goed is afgelopen, lag volgens de PvdA meer aan de vorm dan aan 

het idee.    
 

PASSEND ONDERWIJS  
Een positief jeugdbeleid kan alleen behaald worden door problemen in gezinnen en bij kinderen 
vroegtijdig te signaleren. Preventie is van belang om escalaties en zware jeugdzorg, zoals 

ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen, te voorkomen. Scholen spelen een 

belangrijke en cruciale rol in het vroegtijdig signaleren van mogelijkheden, kansen en eventuele 

problemen. Goed overleg tussen het onderwijs, de gemeente en de sociale teams van 
welzijnsinstellingen is daarvoor erg belangrijk.  

 

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende plek in het onderwijs te vinden voor alle 
leerlingen. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen en jongeren die zorg nodig hebben gewoon in 

hun eigen buurt of wijk naar school kunnen. De behoefte aan ondersteuning wordt samen met de 

jongeren en hun ouders vastgesteld onder regie van een professional. De behoefte van de jongere en 
zijn of haar ouders staat daarbij centraal en niet het hulpaanbod of de instellingsbelangen. Dit draagt 

bij aan de door de PvdA gewenste ‘zorg op maat’.  

 

DE BEGANE GROND, MET HET EIGEN GEZIN EN DE OMGEVING EN ÉÉN 
PROFESSIONAL AAN DE SLAG 

In een opvoedvriendelijk klimaat is het vanzelfsprekend dat signalen die erop wijzen dat het niet goed 

gaat met een kind gemakkelijker opvallen. De gemeente moet er dan voor zorgen dat deze signalen 
ook ergens neergelegd kunnen worden en dat er iemand mee aan de slag gaat. In onze visie vormen 

sociale (wijk)teams de spil in dit beleid. Deze teams zijn actief in de wijken van Zutphen en 

Warnsveld en bestaan uit goed en breed opgeleide professionals. Deze professionals krijgen de ruimte 

om aan de slag te gaan met een gezin waar het niet goed dreigt te gaan of gaat. Dit gezin maakt onder 
begeleiding van de professional een familiegroepplan. In dit plan staat helder beschreven wat de 

problemen en de doelen zijn. Door de professional en het gezin worden zoveel mogelijk mensen uit 

het sociale netwerk van het gezin betrokken bij het realiseren van dit plan. Dit vergt veel investering 
zowel op menselijk vlak als op het financiële, vooral in het begin van het proces, maar betaalt zich 

later dubbel en dwars terug. Dat dit werkt weten wij al uit andere steden, zoals Amsterdam, waar deze 

methode reeds zijn vruchten heeft afgeworpen.   
 

Gelukkig hoeven wij in onze gemeente niet van vooraf aan te beginnen met deze opzet. Medewerkers 

van de belangrijke hulporganisaties binnen onze gemeente zijn geschoold in het denken en werken 

vanuit een familiegroepplan. Sociale teams met goede en breed opgeleide professionals zijn al actief in 
onze wijken en huisartsen blijven altijd beschikbaar.     

 

DE VERDIEPING EN HET DAK, MAATWERK IN SPECIALISTISCHE ZORG 
Waar nodig, bijvoorbeeld bij het oplossen van schuldenproblematiek, het aanpakken van een drank-of 

drugsprobleem of de begeleiding naar werk, wordt meer specialistische ondersteuning ingeschakeld. 

De professional uit het sociale team heeft hier de regie. Hij of zij is dossierhouder waarbij het gezin 

zelf over de gemaakte afspraken in het familiegroepplan gaat, zolang de veiligheid van het kind of de 
kinderen gegarandeerd is. Zwaar gespecialiseerde zorg voor die kleine groep kinderen en gezinnen die 

dat nodig hebben, blijft altijd voor handen. Kinderen die op dit moment zorg ontvangen of in een 

traject zitten, blijven die zorg ontvangen tot 1 januari 2016.  
 

Mocht een gezin in de situatie terecht komen dat een uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen 

nodig is, dan geven wij de voorkeur aan inhuisplaatsing. Kinderen komen door een inhuisplaatsing in 
een zogenaamde gezinsvervangende omgeving, zoals een (pleeg)gezin in de buurt of in de gemeente. 

Op die manier bieden we de kinderen de meeste kans op continuïteit en stabiliteit, door hen de kans te 
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geven zich te hechten aan hun verzorgers, op dezelfde school te blijven, eigen vriendjes en 

vriendinnetjes te houden en bieden we zusjes en broertjes de beste kans om samen te blijven en samen 

op te groeien. De hulp binnen de huidige jeugdzorg kan dit door de vele ver-, over- en doorplaatsingen 
vaak niet garanderen met als gevolg dat de problematiek van deze kinderen kan verergeren. 

 

PERSOONLIJKE VERZORG ING, BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING 
Goede zorg is onmisbaar, kostbaar en moet voor iedereen bereikbaar zijn. Op toegang tot 

gezondheidszorg mag geen financiële drempel liggen en professionele zorgverlening wordt niet 

vervangen door mantelzorgers. De PvdA vindt dat de overheid toegankelijke, betaalbare en goede 

zorg moet garanderen. Het is en blijft voor ons onaanvaardbaar dat in ons welvarende land lager 
opgeleiden en mensen die minder geld verdienen eerder dood gaan en een langer ziekbed hebben dan 

mensen die meer geld verdienen en hoger opgeleid zijn. En daar gaan wij wat aan doen!  

 
INVESTEREN IN PREVENTIE 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeren we in preventie van gezondheidsproblemen. Dat 

kunnen we op veel terreinen beter aanpakken. Bijvoorbeeld door het intensiveren van het sport- en 
fietsbeleid, door met de woningbouwcorporaties het gesprek aan te gaan over de aanpak van ongezond 

binnenhuisklimaat of het aanpassen van woningen zodat ouderen langer in hun eigen huis kunnen 

blijven wonen. Preventie wordt een speerpunt. In ieder geval door een leefstijlcampagne met aandacht 

voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van 
depressies en vereenzaming en door in al het beleid van de gemeente aandacht te schenken aan 

gezondheidsbevorderende maatregelen. Als het gaat om preventie ziet de PvdA een grote rol 

weggelegd voor de thuiszorg en de inrichting van een goede dagbesteding en/of fijne dagopvang voor 
alle mensen die dat nodig hebben.  

 

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING IN HET DAGELIJKS LEVEN 

Soms hebben mensen hulp nodig om hun dagelijks leven op een zo’n normaal mogelijke manier vorm 
te kunnen blijven geven. Dit geldt voor jonge mensen, maar ook voor ouderen of mensen met een 

beperking. Nu en ook in de toekomst kunnen mensen voor hulpmiddelen, zoals speciaal vervoer, 

woningaanpassing of een gehandicaptenparkeerkaart, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), terecht bij de gemeente. In Zutphen en Warnsveld hebben we dat, op initiatief van de PvdA, 

zo georganiseerd dat er iemand bij je thuis komt om tijdens een gesprek samen te bekijken wat er 

nodig is om het leven zo gemakkelijk mogelijk in te richten. In de toekomst worden mantelzorgers en 
anderen uit het netwerk van deze mensen betrokken bij dit gesprek. Om de mogelijkheden die de 

WMO biedt zo betaalbaar mogelijk te houden, vragen we sinds enige tijd een inkomensafhankelijke 

bijdrage van mensen. Dit blijven wij doen. De aanspraken op huishoudelijke hulp wil de PvdA 

vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen 
middelen kunnen betalen. 

 

ZORG IS EEN BAND TUSSEN MENSEN 
We staan voor een samenleving waarin de gemeenschapszin wordt versterkt. De PvdA vindt dat er in 

de toekomst ook mag worden gevraagd naar de mogelijkheden die familie, vrienden of buren hebben, 

om mensen die ondersteuning nodig hebben te helpen. Solidariteit komt niet alleen van de overheid. 
De gemeente heeft, als dit nodig is, een rol in het ondersteunen van deze netwerken. Dat doen we via 

de sociale teams. Een professional uit dit team stelt met de cliënt een familiegroepplan op. In dit plan 

staat helder beschreven wat de problemen en de doelen zijn. Door de professional en de persoon die 

ondersteuning en zorg nodig heeft, worden zoveel mogelijk mensen uit het sociale netwerk van het 
gezin betrokken bij het realiseren van het plan. Waar nodig wordt meer specialistische hulp of zorg 

geboden. Dat is voor de PvdA het uitgangspunt. Zorg dichtbij huis met de inzet van vrijwilligers, 

mantelzorgers, de huishoudelijke verzorging, wijkverpleging, huisartsen en zorg op scholen, leidt tot 
prettige en vertrouwde zorg, en een kleiner beroep op duurdere medische handelingen. Speciale 

aandacht behoeven beginnend dementerende mensen. De gemeente bevordert dat 

thuiszorgmedewerkers geschoold worden om (naast anderen) als een eerste “oog en oor” te kunnen 

functioneren en problemen met onder andere beginnende dementerende patiënten te kunnen melden. 
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PASSENDE ONDERSTEUNING EN ZORG DOOR PROFESSIONALS 

De PvdA sluit uit dat er van familie, vrienden of buren wordt gevraagd een rol te spelen in de 

persoonlijke verzorging van mensen. Dit is voorbehouden aan professionals. Voor wie – ook met steun 
van de omgeving – niet (meer) zelfredzaam kan zijn is ondersteuning en passende (intramurale) zorg 

beschikbaar.  

4 WERKEN AAN WONEN 

Tevredenheid over het wonen en leven in Zutphen en Warnsveld horen wij terug wanneer we als PvdA 

in de buurten en wijken van onze gemeente aanwezig zijn. Grote problemen zijn er niet of nauwelijks. 

Irritatie over de aanpak van het zwerfafval, hondenpoep, onderhoud van het groen, overlast, 
straatverlichting, sluipverkeer en tekort aan parkeerplaatsen is er wel. Maar wij zien meer. Op het 

gebied van passende woningen is er nog veel te bereiken. Iedereen moet, in onze visie, goed en 

betaalbaar kunnen wonen. Gemeenschapszin kan door wijkontwikkeling en ruimtelijke ordening 
verder worden gestimuleerd. Dat is van belang in het kader van ons streven naar een zorgzame 

samenleving die de PvdA voorstaat. Vergroening en realiseren van een energieneutrale gemeente 

spelen, net als sport- en spel, verenigingsleven en deelname aan kunst- en cultuur een belangrijke rol 

in het woonplezier in Zutphen en Warnsveld. Wat gaan wij hiervoor doen?   
 

PLAN VOOR DE WONINGMARKT 

Er gebeurt in Nederland en dus ook in Zutphen en Warnsveld veel op het gebied van wonen en 
wijkontwikkeling. Daarvoor zijn directe aanleidingen. De huizenmarkt ligt, door de financiële crisis, 

zo goed als stil. Het Woonakkoord zoals het Kabinet dat heeft gesloten met woningbouwcorporaties 

en de veranderingen in zorg en welzijn door taakverschuiving van rijksoverheid naar gemeente moeten 
daar verandering in brengen. De PvdA wil dat wonen betaalbaar blijft en dat de doorstroming op de 

huizenmarkt beter op gang komt. Passend wonen is een aandachtspunt. Tegelijkertijd vinden we het 

stimuleren van werkgelegenheid in de bouw en duurzaamheid erg belangrijk. De onlangs 

gepresenteerde woonvisie van de gemeente geeft hiertoe goede aanzetten en de aantrekkende 
huizenmarkt geeft goede hoop. Maar wij willen meer. Daarom pleit de PvdA voor een Plan voor de 

Woningmarkt. Dit plan willen we maken met de woningbouwcorporaties, makelaars, banken, 

bedrijfsleven, welzijn- en zorgorganisaties en natuurlijk bewonersorganisaties en andere mensen. We 
willen graag dat dit plan in 2015 van start kan gaan. Door de uitdagingen op het gebied van wonen, 

gezondheid, welzijn en zorg voor leefomgeving integraal op te pakken kunnen we een negatieve 

spiraal ombuigen. Dat betekent een positieve en creatieve impuls voor Zutphen en Warnsveld.  

 
GASTVRIJ VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN 

Zutphen is een gastvrije gemeente. Bijzondere woonwensen - zoals die van de Derde Fase en de 

Naobers, gericht op senioren - ondersteunen we. Door middel van overleg met corporaties en 
zorginstellingen bevorderen we dat verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, ex-

verslaafden en gevangenen over goede woonruimte kunnen beschikken. Ouderen blijven zo lang 

mogelijk thuis wonen.  Dit past bij de ontwikkelingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uitgangspunt is dat iedereen zo volledig mogelijk moet 

kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente waakt daarbij voor een oververtegenwoordiging van 

mensen met problemen in een buurt en bevordert spreiding over de gemeente. Zo nodig wordt gebruik 

gemaakt van gerichte woningtoewijzing om een te grote concentratie en een eenzijdige sociale 
samenstelling van een buurt tegen te gaan. Om het kopen van een huis of doorstroming van een huur- 

naar een koophuis te bevorderen blijven we gebruik maken van de mogelijkheden om startersleningen 

te financieren en te verstrekken.  
 

SAMEN WERKEN AAN FIJNE WIJKEN EN BUURTEN  

De leefbaarheid in de Zutphense buurten en wijken is in het algemeen goed. Het verder versterken van 
de gemeenschapszin moet bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid. De PvdA verwacht dat 

mensen zich hierdoor nog meer betrokken gaan voelen bij elkaar en hun directe leefomgeving.  
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Via wijkgericht werken worden verdere instrumenten ontwikkeld om gemeenschapszin te stimuleren. 

Buurtservice willen we graag naar andere wijken van Warnsveld en Zutphen uitbereiden. Zo zien wij 

graag dat er meer geïnvesteerd gaat worden in ontmoetingsplaatsen. De bankjes met bomen op de 
Houtmarkt laten zien dat hier een grote behoefte aan bestaat. De PvdA wil bewoners sterker betrekken 

bij en verantwoordelijk maken voor hun directe woonomgeving. Dat betekent niet dat dit in iedere 

wijk en buurt op dezelfde manier moet gebeuren. In Warnsveld kunnen we bijvoorbeeld 
experimenteren met het geven van zeggenschap aan bewoners over een deel van de middelen die 

beschikbaar zijn voor het onderhoud van de woonomgeving. In Leesten is meer behoefte aan het zelf 

oppakken van het onderhoud van en zeggenschap over het groen in de omgeving. Aansluiten bij dat 

wat er al loopt en waar behoefte aan is in de wijk, geeft de meeste kans op een vruchtbare 
samenwerking tussen inwoners en gemeente.  

 

Buurthuizen zijn belangrijk voor de ontmoeting tussen mensen en het gezamenlijk ontplooien van 
activiteiten. Zo leer je elkaar kennen en kan je ook nog eens ergens heen om met wat mensen uit de 

eigen buurt een kopje koffie te drinken of een kaartje leggen, te gamen of te biljarten. De PvdA is hier 

een warm voorstander van. Daarom hebben wij ons bijvoorbeeld ook ingespannen om de biljartclub te 
helpen een nieuw onderkomen te vinden. Wij zijn erg blij dat dat is gelukt. De PvdA wil dat de 

gemeente werk maakt van ontmoetingsplaatsen. Dit is goed voor de veiligheid en leefbaarheid in 

wijken. Mensen leren mensen elkaar kennen en voelen zich betrokken met elkaar en hun 

leefomgeving. Soms blijven er moeilijke conflicten liggen. Overlast wordt dan ook effectief bestreden. 
Dat kan met behulp van buurtbemiddeling of projecten als buurtvaders. Vangnet is een mooi 

instrument om extreme overlast door enkelen te bestrijden, maar we zien ook dat dit nog niet 

voldoende werkt. Het instrument Vangnet wordt daarom geëvalueerd.   
 

GROEN 
De gemeente blijft zorg dragen voor voldoende groen, bomen en mogelijkheden om (groene) 

speelvoorzieningen te realiseren. In de binnenstad zijn we zuinig op het bestaande groen. Zo mogelijk 
planten we extra groen. Indien groen moet wijken voor ontwikkelingen in de binnenstad, dan voegen 

we op een andere plek groen toe of verbeteren we de kwaliteit van het bestaande groen. De 

ontwikkeling van en het onderhoud van een ecologisch stadspark zien wij graag in samenhang met 
andere onderwerpen. Een ecologisch stadspark kan door vrijwilligers - bijvoorbeeld jongeren die een 

hoveniersopleiding volgen, graag met hun handen willen werken of op zoek zijn naar dagbesteding – 

worden onderhouden. Een stadspark kan ook ruimte bieden aan stadstuinen, waarbij de opbrengst van 
het land bestemd is voor de voedselbank.  

 

Groenonderhoud door de gemeente geeft vaak veel discussie. De één vraagt om een strakker 

maaibeleid om verrommeling tegen te gaan en onveilige situaties te voorkomen. De ander wil liefst 
ieder stukje natuur ongemoeid laten en op die manier alles dat leeft, de kans te geven. De PvdA vindt 

dat het groenonderhoud zorgvuldig en met verstand van zaken moet worden gedaan. Waar mogelijk 

willen wij dat de gebruikers van het groen een stem krijgen in het onderhoud. Samenhangend met het 
groenonderhoud, wordt het probleem van het zwerfafval aangepakt. Om het zwerfafval te lijf te gaan 

zetten we de vuilnisbakken in de woonomgeving terug. Met de betrokken bewoners wordt de afspraak 

gemaakt dat zij de vuilnisbakken legen. Hiervoor krijgen zij een extra afvalpas. Tot slot gebruiken we 

de opbrengsten van de hondenbelasting waar deze voor bedoeld zijn. De handhaving op het 
hondenpoepbeleid moet verbeterd worden, met name op de plaatsen waar kinderen wonen en willen 

spelen.  

 
WONEN IN EEN AANTREKKELIJKE STAD 

De PvdA wil een aantrekkelijke stad om in te wonen. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. 

Noorderhaven moet een attractieve toevoeging worden aan de binnenstad, het Waterkwartier een 
gemêleerde en aantrekkelijke woonwijk en Leesten een groene nieuwbouwwijk. Als er in het 

woningbouwprogramma ruimte ontstaat wordt deze ingezet in de Zutphense binnenstad ten behoeve 

van wonen boven winkels. Ook kijken we zorgvuldig en gericht naar het omzetten van winkels naar 

woningen. Hiermee kunnen we inspelen op de verminderde behoefte aan m2 voor detailhandel en 
leegstand in de aanloopstraten tegengaan. De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad 
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willen wij hiermee zo goed mogelijk borgen. We experimenteren verder met welstandsvrij bouwen en 

het leggen van initiatieven bij bewoners.  

 

DE HANZESTAD 
We willen Zutphen als gastvrije Hanzestad nog meer op de kaart te zetten en dit niet als 

vanzelfsprekend nemen. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid in onze 
gemeente. Om die aantrekkelijkheid van Zutphen te vergroten kunnen het historische erfgoed en het 

watergebied de Berkel door middel van bijv. 'historische' feesten en activiteiten onder de aandacht van 

een breder publiek worden gebracht. Daarvoor zijn nu al veel ondernemers, burgers, stadsgidsen en 

fluisterbootschippers actief. De PvdA wil samen met hen, als ook met de andere Hanzesteden, 
onderzoeken wat we nog meer kunnen doen.  

 

Evenementen, zoals de zomerfeesten, het bockbier- en chocoladefestival, zijn belangrijk voor 
toeristisch Zutphen. De PvdA wil die mogelijkheden uitbreiden en samen met de ondernemers een fris 

evenementenplan voor de hele gemeente opstellen. De PvdA wil onderzoeken of een stadscamping in 

de uiterwaarden mogelijk is. Het aantal camperplaatsen in de gemeente moet worden uitgebreid.  
De toeristische functies van Zutphen en Warnsveld kunnen elkaar nog meer versterken. Bijvoorbeeld 

door Zutphen met haar historische kern, startpunt te maken van fietsroutes door de prachtige landelijke 

buitengebieden van Warnsveld en Oost Gelderland. Om het toegenomen gebruik van de elektrische 

fiets voor recreatieve doeleinden ten dienste te staan, zal de PvdA bevorderen dat er oplaadpunten 
komen te staan bij fietsknooppunten. 

 

TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE SPORT VOOR I EDEREEN  
Zutphen heeft een uitgebreid sportverenigingsleven. Sport is voor jong en oud. Sport speelt een 

belangrijke, bindende factor in de samenleving en sporten is goed voor de gezondheid en sociale 

ontwikkeling van mensen. De sportverenigingen spelen een erg belangrijke rol in de vitaliteit en 

aantrekkelijkheid van Zutphen en Warnsveld. Om al deze redenen wil de PvdA meer ruimte voor sport. 
Wat gaan we doen? 

 

Verenigingen worden, net als andere organisaties, met maatschappelijke problemen geconfronteerd. 
Daarom willen we de verenigingen versterken, zonder daarbij een 'bevoogdende rol' te spelen, maar 

door met hen samen te werken. Wanneer regels daarbij in de weg staan moeten we onderzoeken of we 

daar wat aan kunnen doen. Verenigingen worden, zo nodig, door de gemeente gesteund in hun aanpak 
van ongewenst gedrag.  

 

Sport levert een zeer positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud en bevordert 

maatschappelijke betrokkenheid. Daarom is de PvdA een warm voorstander van een goed sportbeleid 
en zijn wij blij met het grote aanbod van sportactiviteiten in onze gemeente. De PvdA wil daarom ook 

een nieuw zwembad. In het nieuwe zwembad kunnen zwemverenigingen en doelgroepen terecht en 

kunnen kinderen leren zwemmen. Dat zijn basisvoorzieningen in onze gemeente. Als financiële ruimte 
het op den duur mogelijk maakt, wil de PvdA de recreatiemogelijkheden in het nieuwe zwembad 

uitbereiden. Het is belangrijk dat de communicatie tussen verenigingen en de gemeente zo optimaal 

mogelijk verloopt. De gemeente en verenigingen hebben gedeelde belangen en kunnen samen een 

agenda ontwikkelen.  
 

De PvdA vindt dat de sportlocaties ook voor andere doeleinden gebruikt zouden moeten kunnen 

worden. Door hierover na te denken kunnen kunstgrasvelden van voetbalverenigingen uitermate 
geschikt blijken voor vragen vanuit de breedtesport. Ook zouden sportlocaties bijvoorbeeld geschikt 

gemaakt kunnen worden voor naschoolse opvang van jeugd. Tot slot ziet de PvdA ook mooie 

mogelijkheden voor dagbesteding in relatie tot het onderhoud van sportlocaties.  
 

Wij willen dat sporten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Door de veranderingen in het 

subsidiebeleid hebben wij daarbij een speciaal oog gehad voor de jeugd. Voor de ontwikkelingen van 

kinderen is sport erg belangrijk. Sporten geeft onder andere minder kans op overgewicht en heeft 
positieve effecten op de ontwikkeling van sociale contacten. Er zijn nog steeds kinderen die om 
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financiële redenen niet kunnen sporten. Uitbereiding van de Meedoenregeling en meer bekendheid 

geven aan de regeling kan mogelijk deze drempels wegnemen. Het Plein schenkt in haar 

communicatie met ouders/ verzorgers aandacht aan het bestaan van de regeling. Bevordering van 
sport- en cultuurbeoefening kan ook door middel van de invoering van een Stadspas. Op die manier 

kunnen jongeren sporten zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van het inkomen van hun ouders. 

 
In onze gemeente wordt al jaren geen schoolzwemmen meer aangeboden en hierdoor staat de kwaliteit 

van het kunnen zwemmen onder druk. Als gemeente heb je een verantwoordelijkheid in het 

garanderen van voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs. De PvdA-Zutphen-Warnsveld is 

voor schoolzwemmen om elk kind goed te laten zwemmen en tevens kennis te laten maken met sport 
en dat kennismaken met sport willen uitbreiden door slimme verbindingen met sportverenigingen en 

scholen. Hierbij moet de gemeente een regierol op zich nemen. 

 
BREED KUNST-  EN CULTUURAANBOD, LA A GDREMPELIG EN TOEGA NKELIJK  
De PvdA is voor een divers, laagdrempelig en toegankelijk kunst en cultuuraanbod. Een rijke 

verzameling aan culturele uitingen maken onze samenleving leefbaarder, beschaafder, kleurrijker, 

dieper en dynamischer. Onderwijs in kunst en cultuur draagt in belangrijke mate bij aan de cognitieve 
ontwikkeling, het leervermogen, de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Tot slot dragen 

kunst en cultuur bij aan de sociale en economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van Zutphen en 

Warnsveld.  
 

De PvdA ondersteunt actieve cultuurbeoefening van harte en wil daar ook de ruimte voor geven. 

Kunst is een venster naar de wereld. De verkiezing van de Stadsdichter moet iets van de brede 
gemeenschap zijn, het publiek moet hierin een actieve stem krijgen. De gemeente gaat hierover in 

overleg. Scholen moeten vaker met hun leerlingen de musea en culturele activiteiten in Zutphen en 

Warnsveld kunnen bezoeken. Plannen zullen we in samenspraak ontwikkelen. Het culturele klimaat is 

nu onvoldoende aantrekkelijk voor jeugd. Dat willen we verbeteren. Zo zien wij graag de vorming van 
een poppodium georganiseerd met en voor jeugd, bijvoorbeeld in het Koelhuis. De PvdA ondersteunt 

plannen voor het realiseren van kunstprojecten van en met bewoners in wijken. We zien graag dat de 

jaarlijkse Zutphense kunstroute zich uitbreidt naar de wijken. Tot slot willen we dat de gemeente 
straatmuzikanten weer toestaat. 

 

Binnen de gemeente Zutphen zijn talloze particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. 
Denk bijvoorbeeld aan al die schilders, beeldhouwers, muziekverenigingen en koren die Zutphen rijk 

is. Veel mensen uit onze gemeente vinden hier een zinvolle vrije tijdsbesteding in. De PvdA vindt dat 

van onschatbare waarde. Het kunstbeleid van de gemeente dient er vooral op gericht te zijn om deze 

actieve amateurkunstbeoefening te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door deze verenigingen een 
ruimhartig podium te geven en waar nodig publieke activiteiten van deze verenigingen te 

ondersteunen. Tot slot moet iedereen in onze gemeente makkelijk toegang krijgen tot kunst- en 

culturele uitingen. Een Stadspas kan helpen bij het bieden van kortingen op het gebruik van sociaal 
culturele voorzieningen en sportbeoefening. Dit wordt gefinancierd uit de Meedoenregeling en de 

Jeugdsubsidieregeling en in samenwerking met (culturele) ondernemers ontwikkeld.  

 

Kunst en cultuur zijn niet gratis. Lange tijd hebben overheden de kunst- en cultuursector 
gesubsidieerd. Door de economische crisis zijn hier veranderingen in opgetreden. Er moeten 

bezuinigingen gerealiseerd worden. De PvdA is er voorstander van om door samenwerking tussen 

organisaties en dus kostenreductie op overhead, meer geld te besparen ten behoeve van activiteiten. 
Ook zijn wij voor het delen van ruimten of samenvoegen van verschillende musea. Hierdoor wordt 

synergie bereikt, kan er meer intensief worden samengewerkt in de programmering en kunnen er 

kosten worden bespaard. Tegelijkertijd kan dit ook meer bezoekers aantrekken. Door slim te 
organiseren kunnen kunst- en cultuurlocaties meerdere functies, zoals informatiecentrum of 

ontmoetingsplaats, waarmaken. Van instelling en organisaties, zoals de Hanzehof, verwachten wij een 

actieve opstelling in de samenleving. Programmering en samenwerking met anderen, zoals 

amateurkunstenaars of muziek-, dans- en theateronderwijs (in de wijken) hoort hierbij.  
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Tegelijkertijd verwachten wij dat de gemeente kunst- en culturele organisaties de ruimte geeft voor het 

realiseren van een nieuw verdienmodel. De mogelijkheid om meer middelen te genereren door de 

organisatie van bijvoorbeeld meer grootschalige evenementen mag niet worden gedwarsboomd door 
een vergunningenbeleid dat dit niet toestaat.   

 

ENERGIENEUTRALE GEME ENTE 
De PvdA kiest voor duurzaamheid, omdat welvaart voor ons meer is dan alleen koopkracht en 

economische groei. Welvaart is ook gezond kunnen leven in een stabiele wereld. Wij moeten ons 

steentje daaraan bijdragen door te investeren in een energieneutrale gemeente. Daarmee kiezen we 

ook voor meer werkgelegenheid en innovatie. In de afgelopen periode is er veel werk verzet op het 
gebied van het bereiken van een energieneutrale gemeente, waarin hetgebruik en het opwekken van 

energie met elkaar in evenwicht zijn. De PvdA ziet nog meer mogelijkheden.  

 
DUIDELIJKE KEUZES VOOR EEN ENERGIENEUTRALE GEMEENTE 

De PvdA is er van overtuigd dat verduurzaming alleen een slaagkans heeft wanneer dit niet alleen 

bijdraagt aan het milieu, maar ook een bijdrage levert aan de lokale economie en aan de leefbaarheid. 
Dat gaan we doen door concrete en zichtbare maatregelen te nemen, die leiden tot versterking van de 

lokale economie en verbetering van de leefomgeving. Het energieplan van de PvdA neemt de drie 

aspecten milieu, economie en welzijn in acht. Elke maatregel zal op deze drie punten getoetst worden. 

  
Om als gemeente energieneutraal te worden zal in de eerste plaats de energievraag fors moeten dalen. 

Dat doen we onder meer door investeren in verduurzaming van de bestaande bouw. Ten tweede 

moeten duurzame bronnen binnen de gemeentegrenzen zo veel mogelijk worden benut. Denk hierbij 
aan de wind, door middel van investeren in windmolens en turbines. Ten derde zullen er met de 

omliggende gemeenten afspraken gemaakt moeten worden over energielevering. Zutphen kan het 

namelijk niet in haar eentje. We zullen samenwerken in regioverband. Ook zullen bedrijven en 

inwoners met de overheid gezamenlijk aan de slag moeten. Het eigen energiebedrijf Zutphense 
Energiebedrijf ZET kan, als het aan de PvdA ligt, een belangrijke rol gaan vervullen in het realiseren 

van de ambitie.   

 
Om energieneutraliteit te bereiken kiest de PvdA kiest in de komende periode voor de volgende 

punten: 

 Besparing en efficiency, bijvoorbeeld door het stimuleren van isolatie en verduurzaming van 

bestaande bouw en straatverlichting met ledlampen. 

 Gerichte voorlichting en verlaging van lasten bij aantoonbare energiebesparing.  

 Meer duurzame energie door ruimte bieden voor windmolens, het plaatsen van zonnepanelen 

op alle overheidsgebouwen, het stimuleren van zonneboilers of bijvoorbeeld extra inzet van 

duurzame biobrandstoffen. 

 Versterking van de Zutphense economische mogelijkheden door vergroting van de inzet van 

duurzame energie.   

 Het integreren van zonnepanelen in het monumentale stadscentrum. 

 Versterking van kennis door bijvoorbeeld samenwerking met de Universiteit Twente, het 

Saxion College en haar leerstoel Duurzaamheid, het ROC Aventus, de Olympische Ring 
Duurzaamheid en het Innovatiegilde met haar broedplaats voor duurzame technologie.  

 

VERDUURZAMING VAN HUIZEN EN GEBOUWEN   
De meeste winst op het terrein van duurzaamheid is te behalen in de bestaande bouw. We blijven 

daarom zoeken naar mogelijkheden om dit in samenwerking met de corporaties, particulieren, 

bouwers en banken te stimuleren. Het vrij gekomen geld vanuit het Woonakkoord en de Provincie 
Gelderland ten behoeve van deze zaak, moeten we snel en op een juiste manier benutten. Dit is ook 

goed voor het aanjagen van de werkgelegenheid. Het project energetisch renoveren, dat moet leiden 

tot verduurzaming van bestaande woningen willen we graag uitvoeren wanneer dit financieel 

verantwoord mogelijk is. Bewonersinitiatieven hiertoe zoals die in de Zuidwijken, verdienen volgens 
de PvdA actieve ondersteuning. Bij nieuwbouw stimuleren we energieneutraliteit en waar mogelijk 
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dwingen we dit af en leggen we eisen op die verder gaan dan het bouwbesluit. Tot slot staan de vele 

monumenten en de ambitie tot verduurzaming soms op gespannen voet met elkaar. Zo kan de wens tot 

verduurzaming van de panden vanuit de gemeente op bezwaren stuiten, door aantasting van het 
stadsgezicht, wat ook van groot belang is voor de vitaliteit van onze gemeente. De PvdA wil die 

initiatieven ondersteunen die beide uitgangspunten recht doen.  

 
EEN STERKERE SAMENLEVING REALISEER JE SAMEN 

De PvdA beseft dat de gemeente het niet alleen kan. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar om 

subsidies te verstrekken of grote investeringen te doen. Het energieplan zal een gezamenlijke aanpak 

van inwoners, bedrijfsleven en overheid worden. De overheid faciliteert, het bedrijfsleven investeert 
en realiseert, de samenleving profiteert. Een sterkere samenleving realiseer je samen.  

 5 WERKEN AAN OPEN BESTUUR  

Politiek bestaat niet alleen uit conflicten van belangen en wensen, maar ook uit de mogelijkheid om 

samen invloed uit te oefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken.  

 

DE OMSLAG VAN ‘IK’ NAAR ‘ONS’  
Om de omslag van ‘ik’ naar ‘ons’ te maken willen we de georganiseerde solidariteit versterken en de 

ruimte bieden aan solidariteit, aan samenredzaamheid. De wens tot collectieve, kwalitatief 

hoogwaardige en toegankelijke voorzieningen koesteren we met reden. Deze collectieve wijze van 
verzekering vormt immers de enige garantie dat niemand is aangewezen op enkel en alleen de inzet 

van een ander. Maar goede overheidsvoorzieningen mogen vrijwillige sociale verbanden en hulp door 

familie of vrienden nooit in de weg staan.  
 

We hebben allemaal belang bij een sterke gemeenschap, een samenleving waarin particuliere 

initiatieven en verenigingen in grote zelfstandigheid taken verrichten op economisch, sociaal en 

cultureel gebied. Daar is een gemeente voor nodig die duidelijk is over haar verantwoordelijkheden 
door een solide basis te bieden en ook open staat voor nuance. Dat betekent dus ook dat wij de 

voorkeur geven aan huisbezoeken en keukentafelgesprekken boven bijvoorbeeld standaardformulieren 

en vragenlijsten. Ruimte voor maatwerk is geboden. Ten tweede moet de gemeente ruimte bieden aan 
samenredzaamheid en barrières die dat in de weg staan, openbreken. Daar waar mensen aan zet willen 

zijn, moet die ruimte ook bestaan. En er is een gemeente voor nodig die voorwaarden schept. Mensen 

die zich willen inzetten voor een ander krijgen daar de ruimte voor. Bijvoorbeeld door mantelzorgers 

ook te ontlasten, zodat zij energie overhouden om dat te kunnen doen wat zij moeten doen.  
 

BETROKKENHEID VERGROTEN DOOR TE BETREKKEN 
Een nabije en herkenbare overheid vergt grip, medezeggenschap en een open houding. Burgers moeten 
betrokken worden bij politieke en bestuurlijke problemen en vraagstukken. Dagelijkse ervaringen 

moeten serieus genomen worden. De politiek moet niet doen alsof ze pasklare antwoorden klaar heeft 

liggen op zeer ingewikkelde vraagstukken. Door mensen en buurtgemeenschappen actief op te zoeken, 
kennis uit de stad te delen en initiatieven te ondersteunen, kunnen we met elkaar meer bereiken. 

Eenzelfde houding is belangrijk voor de vele mensen die aan de deur van de gemeente kloppen met 

nieuwe en vaak ook sociale initiatieven. Op zo’n moment is het aan de gemeente(politiek) om vragen 

te stellen, met als doel te begrijpen en mee te denken. Niet om gelijk te antwoorden dat iets niet kan of 
past. Het gaat erom de verbinding te leggen tussen de zorgen en wensen van mensen en de gemeente. 

Zo maken we energie los, scheppen we perspectief en steken we anderen aan om ook mee te denken 

en vooral te doen. 
 

De tijd dat er geen bezoek aan huis wordt gebracht bij een klacht moet voorbij zijn, mensen krijgen de 

kans om hun eigen OZB in te vullen, vergunningaanvragen voor vrijwilligers worden versimpeld en 

handhaving wordt geconcentreerd op bedrijven en personen die regelmatig in de fout zijn gegaan. Het 
gemeentelijk bestuur is benaderbaar en dichtbij. Inwoners krijgen directe invloed op publieke 

voorzieningen, door bijvoorbeeld de introductie van zorgcorporaties of zeggenschap over 
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wijkbudgetten. Een ander mooi idee is het introduceren van constante beraadslagingen met burgers 

door de politiek. We verwachten eenzelfde beweging voor gebruikers en werknemers van bestuurders 

in de semi publieke sector en zullen hierover met hen in gesprek gaan.  
 

Als het gaat om de inrichting van de politieke arena zelf wil de PvdA een andere werkwijze van de 

forumbijeenkomsten. In ieder geval moeten burgers meer betrokken worden en het politieke debat 
tussen partijen gestimuleerd. Tot slot zal de PvdA bij de herinrichting van het sociale domein, waken 

voor de democratische controle en de inrichting van de democratische rechtsstaat.   

 

 

6 FINANCIËN 

De rol van de overheid verandert. De samenleving heeft minder behoefte aan beleidsnota’s en 
gedetailleerde regelgeving. De samenleving verlangt een oplossingsgerichte, flexibele werkwijze van 

de overheid met oog voor uitvoering zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. 

  

De PvdA gelooft dat de gemeentelijke organisatie een vernieuwingslag kan maken naar een 
organisatie, die met burgers meedenkt en goed kan aanhaken bij initiatieven uit de samenleving. Door 

meer ruimte te geven aan mensen zullen kosten (op den duur) dalen. Dat is ook goed. Want juist met 

een kleinere omvang, is de gemeentelijke organisatie wendbaarder en beter in staat om in te spelen op 
de wensen uit de samenleving. De PvdA wil minder inzet van capaciteit op het maken van 

beleidsplannen en regelgeving. Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt samengewerkt door 

ambtenaren van verschillende gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de oprichting van een 
regionaal gemeentelijk belastingkantoor, dat verantwoordelijk wordt voor het vaststellen en innen van 

de gemeentelijke belastingen. De PvdA waakt voor een goed sociaal plan.  

 

De tarieven van de diverse gemeentelijke belastingen e.d. moeten in beginsel niet meer stijgen dan de 
inflatie. Van dit principe willen we alleen afwijken als de gemeente wordt geconfronteerd met 

aanwijsbaar sterkere prijsstijgingen of – dalingen, als nieuw beleid dit noodzakelijk maakt of dekking 

voor bijvoorbeeld het omhoog houden van voorzieningen niet op een andere manier gevonden kan 
worden. Wij stellen voor om te onderzoeken of de kosten van afvalverwerking verder omlaag kunnen. 

Dit voordeel kan ten goede komen aan de verruiming van de kwijtschelding gemeentelijke lasten. Het 

kwijtscheldingsbeleid van de gemeente willen we handhaven en zo mogelijk verruimen. Een 

anticyclische benadering willen wij bespreekbaar maken. Verhogen van investeren ten behoeve van 
werkgelegenheid en verhogen van kwijtschelding als het economisch slecht gaat en afname van 

inspanningen als de economie weer aantrekt. De gemeentelijke tarieven mogen voor 100% dekkend 

zijn, als de kosten rechtvaardig verdeeld worden. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen.  

 

De gemeente dient een actieve rol te hebben in het vinden van mogelijke fondsen vanuit de 
Stedendriehoek, Achterhoek, Provincie en Europese fondsen. De subsidieregelingen voor duurzame 

processen en producten worden sterk gepromoot en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvragers met 

een laag inkomen verdienen daarbij extra aandacht en aanvragen voor relatief kleine aanpassingen 

moeten makkelijker worden. Er moet gestreefd worden naar een één loketsysteem voor het verkrijgen 
van subsidies voor duurzame producten, aanpassingen en projecten. Bekeken wordt of de 

budgetfinanciering voor de grote verenigingen en instellingen nog verbeterd kan worden. Zoeken van 

samenwerking en behalen van efficiëntievoordelen door die samenwerking omdat de overheadkosten 
dalen, is ook een weg die wij zien voor organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben. 

Een dergelijke ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de nabijheid, herkenbaarheid en 

toegankelijkheid.   
 

De PvdA staat voor een financieel solide beleid en wil rekeningen niet doorschuiven naar de toekomst. 

Daarom willen wij ook een sluitende begroting en sluitend meerjaren perspectief. Omdat de PvdA de 
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veranderingen op het gebied van werk- en inkomen en zorg en welzijn zo goed mogelijk wil 

begeleiden zijn wij voor het opbouwen van een grote reserve die financiële risico´s opvangt. In het 

sociale domein wordt zoveel mogelijk ontschot. Dit past bij een creatieve en innovatieve overheid. 
Een integrale benadering op alle vlakken is wenselijk. Als ingeboekte bezuinigingen niet gehaald 

worden, zoals bij bijvoorbeeld de verkoop van gemeentelijke panden of bij een tegenvallende 

grondexploitatie, gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan het geschikt 
maken van panden voor tijdelijke huur, het verlagen van grondprijzen of uitgeven van grond in 

(erf)pacht of geschikt maken voor stadslandbouw ten behoeve van de voedselbank.   

 

Een overheid moet alles hebben geprobeerd, als het om gemeenschapsgeld gaat. Belastinggeld moet 
goed worden besteed en er moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Eenzelfde houding verwachten 

wij van instellingen, organisaties en verenigingen. 


